STAROSTA OTWOCKI

Otwock, dnia 23 lipca 2018 r.
GN.6821.3.10.2018.MT

DECYZIA NR 9712018
Na podstawie art. 8 ust. 1, w zwi4zku z art. L ust. 2 ustawy z dnia 29 czetwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U . z 2076 r. poz. 703), oraz art. 104 ustawy z dnia
'1.4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administraryjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po
rozpatrzerirt wniosku W6jta Gminy Wi4zowna
Starosta Otwocki

w mieiscowo6ci lzabela, gmina Wi4zowna, ozr.aczorra
w ewidencji grunt6w jako dzialka o numerze 473 oznaczona nastgpnie numerem L43 (odpowiadaj4ca
dzisiejszym dzialkom: 143/1 o pow. 0,0822 ha, 743/2 o pow. 0,28 ha, 143/3 o pow. 0,0367 ha) obr 10
lzabela stanowi mienie tromtdzkie, w trybie art. 8 ust. 7, w zwi4zka z art. 1. ust. 2 ustawy z dnia
29 czerw ca 1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych.

t. Ustala, 2e nieruchomo6d polo2ona

otaz stwietdza, ize

Decyzjg niniejsz4 podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo ptzyiety w danej miejscowo6ci
oraz oglasza wywieszaj 4c w arzgdzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a tak2e
zamieszcza sig w Biuletynie Informacii Publicznej gminy

3.

Zamieszczenie ninieiszei decyzji

i powiatu otazw prasie lokalnej.

w prasie lokalnej nast4pi na zlecenie i koszt wnioskodawcy -

W6jta GminyWi4zowna.
Uzasadnienie

W dniu 26 kwietrria 2018r. do Kancelarii tut. Starostwa wplyn4l wniosek W6jta Gminy Wi4zowna w
sprawie wydania deaJzji w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czetwca 7963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot
gruntowych ustalaj4cej, ize dziaka o numerze 473 oznaczona nastgpnie numeren'L43 (odpowiadaj4ca
dzisiejszym dzialkom: 1-43/1. o pow.0,0822ha,'1.43/2 o pow. 0,28ha,1.43/3 o pow. 0,0367 ha) obr 10Izabela
stanowi4 mienie gromadzkie.
Zawiadomieniem z dnia 1 czerwca 2018r. Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawcg o
wszczgcia postgpowania w sprawie wydania decyliw przedmiotowej sprawie.
W wyniku rozpatzenia wniosku oraz arralizy" ziqomadzonych dokument6w Starosta Otwocki,
wykonuj 4ry zadanie z zakr esu adminis tracj i r z4dow ej, zw aizfl. c o nastgpuje.
Stosownie do art. 1. ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot
gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 201.6 r. poz. 703) -zagospodarowaniu podlegaj4 w trybie i na zasadach
okre6lonych w ustawie nieruchomo6ci rolne, le6ne i obszary wodne, stanowi4ce mienie gromadzkie
w rozumieniu przepis6w o zarz4dzie takim mieniem, jezeli przed dniem wej6cia w 2ycie tej ustawy byty
faktycznie uzytkowane wsp6lnie przez mieszkarlc6w wsi.
PrzynaleLnofi( ww. nieruchomo6ci do mienia gromadzkiego przed 1963 r. potwierdzaj1
o6wiadczenia najstarszych mieszkarlc6w wsi Izabela dol4czone do wniosku W6jta Gminy Wi4zowna, z
kt6rych wynika, 2e dziaka byla uZytkowana wsp6lnie przez mieszkaric6w wsi jako powszechnie dostgpna
droga wewngtrzna-dojazdowa do p6l i domostw.
Bior4c pod uwagg najstarsze zapisy rejestru grunt6w z roku 1963 dzlaka stanowila drogg.
Z przepbu art. L ust. 2 ttzwg wynika/ 2e definicji mienia gromadzkiego, kt6rego dotyczy ustawa o
zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, naleLy poszukiwad w przepisach rozpotz1dzeria Rady
Ministr6w z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarz4du mieniem gromadzkim oraz trybu. jego zbywania
(Dz. U. z 1962 r. nt 64, poz.303 z p6Ln. zm.). Stosownie do S 1 ust. 1 ww. Rozporz4dzenia Rady Ministr6w
przezpojgcie mienia gromadzkiego rozumiei nalezy mienie, kt6re do dnia wej6cia w |ycie ustawy z dr:'ia25
wrze1ria1954r. o reformie podziah,t administracyjnego wsi i powolaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.
U. nt 43, poz.191) stanowilo maj4tek dawnych gromad jako maj4tek gromadzki, dobro gromad oraz inne
prawa majakowe, a przez dawne gromady rozumiet naleLy gromady istriej4ce do dnia wej6cia w zycie

wskazanej ustawy z 25 wrzefinia 7954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., sygn. akt II OSK
738/70).
Przepis aft. 3 azwg stanowi, 2e nie zahcza sig do wsp6Lnot gruntowych nieruchomo6ci lub ich
czgsci, okre6lone w art. 1 ust. 1, jeLehprzed dniem wyj6cia w 2ycie ustawy zostaly prawnie lub faktycznie
przekazane na cele publiczne lub spoleczne.
Dla ustalenia, czy dana nieruchomo6d stanowi mienie gromadzkie istotre znaczerie ma okoliczno6C

czytakanieruchomo6(nalelaladogromadistdej4cychwokresie od1933r.do1954t.orazczyprzeddniem

5 lipca 1963 r.byla faktycznie uzytkowana wsp6lrrie przezmieszkaric6w wsi. Mienie gromadzkie sluLylo, i
czgsto nadal sfuzy, potzebom og6lu mieszkarlc6w dawnej gromady, ale uZytek ten ma charakter spoleczny.

Mieniem takim s4 w6jt6wki, kowal6wki, dztalki szkolne, place publiczne, piaskownie, cmentarzyska, drogi
dojazdowe do p61 i domostw itp. (podobnie: wyrok WSA w Kielcach z dnia 2L marca 2013 r., sygn. akt II

SA/Ke

/13).
powyLszych ustaleri wlmika, 2e nieruchomo6i polozona w miejscowo6ci Izabela, gmina
Wi4zowna, oznaczorta w ewidencji grunt6w jako dziaka 473 oznaczona nastgpnie numerem 143
(odpowiadaj4cadzisielszym dzialkom:143/1, o pow. 0,0822ha,'1,43/2 o pow. 0,28ha,1'43/3 o pow.0,0367
ha) obr. 10 lzabela sfuizyla celom publicznym, a zatem stanowila maj4tek gromadzki, kt6ry nastgpnie na
mocy art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 styczria 1958 r. o radach narodowych (tekst jedn. Dz. U. 21975 r. nt 26
poz.139 zp6Ln. zm.) stal sig mieniem gminnym.
Zgodnie z art. 8 uzwg starosta wydaje decylg o ustaleniu, kt6re spo6r6d nieruchomo6ci, o kt6rych
mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowi4 mienie gromadzkie. Decylg o ustaleniu, kt6re nieruchomo6ci stanowi4
mienie gromadzkie,.podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo przyJety w danej miejscowo6ci otaz
'I..4 dri, a takhe zamieszcza
oglasza wytvieszaj4c w urzgdzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres
sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu orazw prasie lokalnej.
Zawag;napov,ry2sze nale2alo orzec jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyli sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Mazowieckiego' za
po3rednictwem Starosty Otwockiego, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnte z fre6ci4 art. 127 austawy Kodeks postgpowania administracfnego:
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sttona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decylg.
S 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadczenia o zrzeczenjtu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostafrii4 ze stron postgpowania, decyfa staje sig ostateczna i prawomocna. W
S 1.

przypadktt zlo2enia przez strong o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyli
(okre6lonego w g 2) nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do s4du administracyjnego.
Zgodnie z tre1ci4 art. 136 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

postgpowanie w celu uzupebrienia
postgpowania organowi, kt6ry wydal

w sprawie albo zlecic przeprowadzenie
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Otrzymui4:

7.

W6jtGminyWigowna
ul. Lubelska 59, 05-462 W i4zowna
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de
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z urzgdu dodatkowe
tego

